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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA CRECHE 

DA ABPG 

 

Tema do Projeto Educativo:  
“A brincar, vamos conhecer Portugal” 

 

  Sub-Tema: 2019/2020 “Partir à conquista”  

Sul de Portugal (Algarve) e Ilhas (Madeira e Açores) 

 



 

 
Tel: 238490000 – Mail: abpgouveia@abpg.pt – Av. Cidade da Covilhã – Apto. 52 6290-322 Gouveia - www.abpg.pt

CALENDARIZAÇÃO 

1º PERÍODO - REGIÃO DO ALGARVE 

 

 

 

 

 

 

 

SETEMBRO  

Adaptação das crianças ao espaço escolar 

Brincadeiras livrem 

 

�  Vivenciar o Outono  

� Observar a natureza 

� Recolher elementos da natureza 

 

OUTUBRO 

1 OUTUBRO (Terça-feira) – Dia Mundial da Música – Introdução das aulas de Música sob a 

orientação do Professor de Educação musical, Humberto Manta, nas valências da creche e jardim de 

Infância. 

� Audição e danças de roda infantis 

� Introdução da cor Amarela 

� Exploração dos frutos do Outono e degustação dos mesmos 

� 11 OUTUBRO (sexta - feira) – Elaboração de um Guia Turístico Infantil com informações 

sobre a Região do Algarve. 
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16 OUTUBRO (quarta - feira) - Dia Mundial da Alimentação – Confeção de um Almoço Típico da 

Região do Algarve 

�  Sopa de grão de bico com espinafres 

� Cataplana de peixes mistos algarvia/cataplana de carnes à moda Algarvia 

� Pudim de laranja 

� Apresentação de Imagens sobre alimentos saudavéis e não saudaveis 

� Exploração da roda dos alimentos 

 

30 OUTUBRO (quarta – feira) – Escavação das abóboras  

�  Confeção de compotas com fruta da época 

� Confeção de um bolo de abóbora (Lanche convivio entre as salas da creche) 

 

31 OUTUBRO (quinta – feira) – Desfile de Halloween no Infantário 

�  Elaboração de uma “ Bruxa” pelas famílias,  em material reciclado. 

� Exposição destas bruxinhas nas Galerias Abel Manta/Posto de Turismo 

 

 

NOVEMBRO  

12 NOVEMBRO (quinta – feira) – Dia de São Martinho  

� Comemoração do dia de S.Martinho no Infantário e confeção do bolo de castanhas (lanche convivio entre as salas 

da creche) 

 

 

20 NOVEMBRO (quarta - feira) – Dia Universal dos Direitos da Criança  

� Exposição alusiva aos Direitos das crianças 

� Visualização e coreografias de vídeos infantis sobre os Direitos das crianças   
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� Dia Mundial do Pijama 

 

22 NOVEMBRO (sexta - feira) – Dia Nacional da Floresta Autóctone 

� Elaboração de uma árvore mensageira, com a exploração da poesia “Plantar uma Floresta”, de Luísa Ducla 

Soares 

 

DEZEMBRO  

3 DEZEMBRO (terça - feira) – Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência  

� Convite ao CAO para em conjunto com as crianças do jardim elaborarem um anjo em barro como prendinha de 

Natal para levarem para casa. 

� Lanche convívio -  Típico da Região do Algarve (Bolo de Amêndoa com chocolate e Tarte de Chila) 

� Introdução da cor vermelha 

 

10 DEZEMBRO (terça - feira) – O Natal está a chegar... 

� Visualização da lenda do “Pai Natal” 

�  Elaboração de um “ Pai Natal” ou  “Mãe Natal” pelas famílias, em material reciclado, para expor nas Galerias 

Abel Manta/Posto de Turismo 

20 DEZEMBRO (Sexta – Feira) Festa de Natal (Ida ao Teatro-Cine de Gouveia, para ssistir à festa de 

Natal, protagonizada pelos meninos do Jardim /CATL. 

 

 

2º PERÍODO - REGIÃO DA MADEIRA 
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JANEIRO 

3 JANEIRO (sexta - feira) – Dia de Reis  

� Visualização da lenda do “Bolo-rei” 

� Cantar as “Janeiras”, no Infantário 

� Vivenciar o Inverno 

 

 

13 JANEIRO (segunda - feira) – Elaboração de um Guia Turístico Infantil com informações sobre a 

Ilha da Madeira. 

� Dia Internacional do Obrigado (Elaboração de um separador de livros) 

 

30 JANEIRO (quinta - feira) – Dia Escolar da Não Violência e da PAZ  

  

�   Visualização de um filme intitulado: “As mãos não são para bater” Martim Agassi 

� Elaboração de um painel sobre a PAZ 

 

   FEVEREIRO  

14 FEVEREIRO (sexta-feira) – Dia de S. Valentim – confeção de “Panquecas” com banana da 

Madeira. 

� Leitura da história - Beijinhos, Beijinhos (Selma Mandine) 

 

 

20 FEVEREIRO (quinta-feira) – Vivenciar o Carnaval 

� Máscaras recicladas. 
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21 FEVEREIRO (sexta-feira) – Dia Internacional da Língua Materna – Convite aos Pais para virem 

ao Infantário contar histórias aos seus Educandos. 

 

28 FEVEREIRO (sexta-feira) – Confeção de Queijo Serra da Estrela – convite a uma avó para vir ao 

Infantário fazer queijo tradicional. 

 

MARÇO 

19 MARÇO (quinta-feira) – Dia do Pai – Elaboração de uma lembrança  

20 MARÇO (sexta – feira) – Dia Mundial da Agricultura –  Confeção de um almoço da Ilha da 

Madeira  

�  Sopa de tomate e cebola 

� Filete de peixe-espada com banana/Lombo de porco à Madeirense 

� Pudim de maracujá 

� Vivenciar a Primavera 

� Introdução da cor verde 

� Passeios pela natureza circundante 

� Sementeiras na horta pedagógica da “Mafaldinha”. 

 

20 MARÇO (sexta – feira) – Dia Mundial da Árvore  

� Plantação de ervas aromáticas 

� Plantação de Hortenses e Estrelícias 

 

23 MARÇO (segunda – feira) – Dia Mundial da Água – “Exploração da história “A gotinha de Água” 

Plantação de Hortenses e Estrelícias 

� Realização de algumas experiências com a água 
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26 MARÇO (quinta – feira) – Dia do Livro Português – Convite a um escritor Português para vir ao 

Infantário apresentar as suas obras literárias. 

 

27 MARÇO (sexta – feira) – Dia Mundial do Teatro – Assistir á dramatização de pequenas histórias 

infantis, pelos meninos dos 5/6 anos. 

 

ABRIL  

2 ABRIL (quinta-feira) – Dia Internacional do Livro Infantil – Visita à Biblioteca Escolar.  

� Audição de pequenas histórias na Biblioteca Escolar 

 

  

6 ABRIL (segunda - feira) – Dia Mundial da Atividade Física – Atividades Psicomotoras no Pavilhão. 

 

9 ABRIL (quinta-feira) – Concurso dos “Ramos de Páscoa” 

� Elaboração de uma lembrança da Páscoa 

 

3º PERÍODO - REGIÃO DOS AÇORES 

 

 

 

 

 

 

 

14 ABRIL (terça - feira) – Elaboração de um Guia Turístico Infantil com informações sobre as Ilhas 

dos Açores. 

 

16 ABRIL (quinta-feira) – Dia Mundial da Voz – Atividade orientada pela Terapeuta da Fala – Drª 

Marisa Fazenda.  
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23 ABRIL (quinta - feira) – Dia Mundial do Livro - Convite aos Pais para virem ao Infantário contar 

histórias aos seus Educandos. 

  

 30 ABRIL (quinta - feira) – Dia Mundial da Dança – Danças interativas no Health-club 

 

MAIO  

3 MAIO (domingo) – Dia da Mãe – Convite a uma Mãe para fazer sabonetes artesanais. 

� Elaboração de uma lembrança para a Mãe 

 

15 MAIO (quarta - feira) – Dia da Família - Confeção de um almoço das Ilhas dos Açores 

� Sopa de peixe 

� Bife de vaca à Regional 

� Ananás dos Açores 

 

22 MAIO (sexta – feira) – Dia Internacional da Biodiversidade – Visita ao Parque biológico de 

Gouveia para observar a fauna e flora. 

 

28 MAIO (Quinta – feira) – Dia Internacional do Brincar 

� Cada criança deve trazer um brinquedo e partilha com os colegas de sala 

 

 

29 MAIO (sexta – feira) – Salão de chá dos Açores – Convite aos Idosos da “Casa de Repouso” de 

S. Julião para virem ao Infantário lanchar com as crianças. 

 

 

JUNHO  

1 JUNHO (segunda – feira) – Comemoração do Dia Mundial da Criança – No Infantário. 
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� Lanche convivio entre as duas salas da creche 

� Elaboração de uma pequena Lembrança 

 

5 JUNHO (sexta - feira) – Dia Mundial do Ambiente – Construção de eco-pontos. 

� Introdução da cor Azul 

� Vivenciar o Verão – Atividades lúdicas no espaço exterior 

� Passeios Pedestres no espaço envolvente do Infantário 

 

26 JUNHO – Festa de Finalista (Ida ao Teatro-Cine de Gouveia, para ssistir à festa de Natal, 

protagonizada pelos meninos do Jardim /CATL). 

 

 

JULHO 

20 JULHO (sexta – feira) – Dia Internacional da Amizade – convívio na Srª dos Verdes com as 

diferentes valências da Instituição 

 

JULHO – Passeios pedestres, atividades lúdicas e “mergulhos” na piscina da Senhora dos Verdes. 

 

OBS: As atividades planeadas estão sujeitas a alterações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


